
Náměty na domácí práce s dětmi v době omezení školní docházky 

soubor námětů č. 26 pro týden od 7. do 11. června 2021 
téma: ŠKOLNÍ ROK KONČÍ / Máme rádi pohádky 

 

 procvičujeme pohybové dovednosti dětí spojené s hudbou a zpěvem 

 pohybem a tancem vyjadřujeme děj hudebního díla – zkusit prvky baletu – „Labutí jezero“ 

 prohlubujeme radost z pohybu – při hrách venku, při procházce 

 procvičujeme chůzi po zvýšené ploše s přímým držením těla 

 procvičujeme grafomotoriku – „Kruhy“ (viz pracovní list č. 1) 

 zpíváme písničky s jarní a letní tématikou 

 rozvíjíme vyjadřovací schopnosti dětí – povídáme si o pohádkách, o postavách a jejich charakteru, 

vypravujeme pohádky podle obrázků nebo z paměti 

 hledáme v pohádkách čísla – např. 7 trpaslíků, 3 přání, 12 princezen... 

 hledáme v pohádkách vtip, poučení, radu, dobro, zlo 

 zkoušíme pantomimicky vyjádřit pohádkové postavy – čert, král, drak, rytíř... 

 procvičujeme samostatné oblékání, zapínání zipu, otáčení oblečení z rubu na líc, jeho ukládání do 

přihrádky, vázání uzlu, zapínání knoflíků, samostatnost při osobní hygieně a používání WC 

 učíme se vázat kličky 

 zkoušíme dramatizaci jednoduchých pohádek, např. „O řepě“, „Bouda, budka“, „O Koblížkovi“, „O 

Budulínkovi“… 

 učíme se chápat jednání postav v literárních textech 

 sledujeme dějovou posloupnost známých pohádek – řazení obrázků 

 upevňujeme správné držení tužky, nůžek, příboru, správné sezení na židli, udržování čistoty při 

stolování, pomoc při přípravě jídla, pomoc při úklidu hraček, pomoc při prostírání stolu 

 učíme se poznat literární žánry 

 kreslíme pohádkovou postavu dle výběru dětí – využití celé plochy papíru 

 učíme děti skládat čepici z papíru – „Večerníček“ (obrázky a výrobky rádi vystavíme ve školce) 

 vedeme děti k správné výslovnosti při recitaci veršované pohádky od Fr. Hrubína „První pohádka“: 

Princeznička na bále poztrácela korále. 
Její táta, mocný král, Honzíka si zavolal: 
„Honzíku, máš namále, přines nám ty korále!“ 
Honzík běžel za horu, nakopal tam bramborů. 
Vysypal je před krále: „Nesu vám ty korále, 
větší už tam neměli, snědli je už v neděli.“ 

 

Přejeme vám hodně pěkných společných zážitků, zábavy a radosti při plnění všech úkolů. 

(Pracovní list číslo 1 k tomuto souboru námětů naleznete na následující stránce.) 



Pracovní list č. 1 

„KRUHY“ 


